Titul: TV_616_Nalaďte sa a používajte Boha vo vašom vnútri_I
skutočne netúžime,
Nalaďte sa a
Boh nám to nedá.
používajte Boha
Sila Majstra
vo vašom vnútri
rozumie.
A tiež to nie je
Myslím, že to nie je
osobnosť Majstra,
osobnosť Majstra
čo nás priťahuje.
alebo vzhľad Majstra,
Neverím tomu.
čo vás priťahuje
Pretože mnohí ľudia
k duchovnej ceste.
na príklad
Je to vnútorné volanie.
v Číne
Pretože po zasvätení
ma nikdy nevideli.
sa vaše ja prebudilo. Nie je to
Nikdy ma nevideli
vlastne žiadna metóda.
dokonca nemali
Je to vnútorný prenos.
ani len fotku.
Áno, vnútorné prebudenie
Len jediný raz si
vášho ja.
vypočuli pásku, kazetu
A keby ste to
a potom
úprimne nechceli,
chceli zasvätenie.
nestane sa to.
A každý z nich
Aj keby ste tu
videl Majstra
so mnou sedeli
zjaviť sa vo vnútri,
a všetko počúvali.
ako to opisovali
Ale nemohli by ste mať
poslovi.
zážitky,
A oni povedali: „Áno!
ktoré by ste mali mať,
To je Majsterka,
ak ste úprimní.
to je Majsterka.“
Rozumiete?
Nikdy predtým
A tiež kvôli tomu,
ma nevideli,
že vnútorný Majster
takže skutočne nemôžeme
vie, čo chceme.
povedať, že nás priťahuje
Nie je to tak, že by sme
povaha Majstra.
mohli ľudí oklamať.
Sme to my sami,
Ak prídeme
keď nadíde čas,
len zo zvedavosti,
že sa naša múdrosť
potom nemáme
nejako prebudí
požadovaný výsledok.
a chce tieto veci.
Nie je to také dobré,
Pretože naše povinnosti
necítime toho tak veľa.
vo svete,
Rozumiete?
náš pozemský pobyt
Nemuseli by sme nič cítiť.
je ukončený.
Je to preto,
Prichádza ku svojmu koncu.
že to nechceme.
A my túžime
A Božia moc nie je
po niečom vyššom,
lacný tovar, ktorý by vám
než je každodenný život
bol náhodou hodený,
v tomto pozemskom svete.
aj keď ho nechcete.
Takto
Rozumiete?
prichádzame k Majstrovi,
Preto hoci tu
akémukoľvek Majstrovi!
fyzicky sedíme,
ak po tom ale
Pretože vo vnútri

to skutočne vieme.
Naša múdrosť vie,
že teraz je čas
ísť domov,
opustiť tento svet.
Je to len tak,
že sme niekde v službe,
ideme na cestu,
k moru
alebo do zahraničia,
kvôli nejakému
zvláštnemu povereniu.
A keď nadíde čas,
nezáleží na tom,
kto nám povie,
že by sme mali ísť domov,
proste chceme ísť domov.
Vieme,
že naša služba sa skončila.
Toto je
intelektuálna rovina,
úroveň našej mysle,
na ktorej to jasne vieme.
Ale existujú rôzne
vyššie úrovne,
ktoré naša myseľ nepozná.
Naša duša vie,
naša múdrosť vie
naša Budhova podstata vie.
Takíto ľudia sú pripravení
na zasvätenie
do Metódy Quan Yin.
Je mnoho ľudí,
ktorí meditujú
dlhé hodiny
a dlhý čas, kým dosiahnu to,
čo my dosiahneme
v krátkom čase,
v dobe zasvätenia.
Preto hovoríme,
že táto metóda je
okamžitým osvietením.
Je to len preto,
že ste nepraktikovali
veľmi dlho,
alebo možno ste
o tom nevedeli.
Pretože iní ľudia
praktikujú veľmi dlho,
kým ich myseľ príde
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medzi Majstrom
k takému pokoju,
a Majstrom.
aby mohli počuť
Vy ste tiež Majster.
tento transcendentálny zvuk.
A keď k vám hovorí
Rozumiete, čo myslím?
Majster,
Keď je vaša myseľ čistá,
k vašej úrovni Majstra,
počujete ho,
porozumiete.
keď je vaša myseľ čistá,
Majster vo vás
vidíte svetlo.
rozumie.
Nie je to tak,
Nie je to tak,
že zatvoríte oči
že vaša myseľ rozumie.
aby ste videli,
Je to presne
alebo že si zapcháte uši
ako dvaja zaľúbení,
aby ste počuli. Nie je to tak!
aj keby sedeli
Preto som hovorila
medzi tisícmi,
„žiadna metóda“.
vidia len seba navzájom,
V podstate nie je
majú city len pre
žiadna metóda.
toho druhého.
Ide len o to,
Necítia nič
že keď ste zasvätení,
k žiadnej inej osobe
povieme vám veľa vecí,
z tých tisícok ľudí
ktorým treba na tejto ceste
v celom dave.
venovať pozornosť.
Vedia,
Aby ste vedeli,
že si navzájom patria,
čo môžete očakávať,
vedia,
keď meditujete,
že sa navzájom milujú.
ale to nie je metóda.
A tento pocit nemôže
Žiadna metóda. Rozumiete?
s nimi zdieľať ani ten,
Keby vám Majster
čo sedí vedľa nich.
nechcel dať
Nie je to tak?
zasvätenie,
Nemôže ho zdieľať.
dokonca keby ste sedeli
A oni nemôžu preniesť
vedľa
ten láskyplný pocit
zasvätenej osoby
na suseda
a všetko počuli,
alebo na dievča vedľa.
nezískate nič!
Môže byť krajšia
Rozumiete?
ale nie je tým, čo on chce.
Nemáte
Rozumiete?
ten istý zážitok,
Nebude milovať
hoci
iné dievča,
robíte to isté.
hoci je aj krajšie.
Rovnaké je to so zvedavými
Rovnako je to
alebo neúprimnými ľuďmi,
s Božou mocou
oni tiež dostanú menej
pre toho, kto si to zasluhuje
alebo prakticky nič,
a kto po tom úprimne
ak to skutočne nechcú.
túži.
Rozumiete?
Iný človek,
Je to druh vnútorného
nezáleží na tom,
pocitu, poznania,
ako múdro vyzerá
vnútornej múdrosti medzi
Majstrom a žiakmi,
alebo ako duchovne

vyzerá,
ale pre neho to nie je.
Niekedy,
keď hovoríme s ľuďmi
a o jednom, dvoch z nich,
možno dvoch
alebo troch z nich
si môžete myslieť
“Ach, táto osoba
vyzerá
tak duchovne a tak žiarivo.”
A možno, že rozumie
všetkému, čo hovoríte.
A prikyvuje
po celý čas,
usmieva sa na vás
a je veľmi podporujúca.
Ale keď nadíde čas
na skutočné praktikovanie,
ten, kto vyzerá nesúhlasne,
kto vyzerá tak trochu
materialisticky, ten príde.
A iný,
ktorý vyzerá tak žiarivo,
duchovne, ten nepríde.
Rozumiete?
Takže Boh vie,
kto to chce
a vy viete, či to chcete
alebo nie.
Nezáleží na tom,
koľko predstierate navonok.
Mohli by ste sedieť
desať hodín denne,
mohli by ste jedávať
len jedno jedlo,
mohli by ste nosiť
len handry
ale Boh vám nedá
zážitok
vnútornej múdrosti
alebo vyššej úrovne,
ak nie ste úprimní
ak nenadišiel váš čas.
Toľko ľudí
vyzerá navonok žiarivo
ale niekedy
prídu na zasvätenie
a nedostanú
také vysoké zážitky
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Minula som svoje vreckové,
ako nejaký farmár
čas, mladosť,
alebo vidiečanka.
cestovala som
Niekedy
a hľadala metódy
naši spolupraktikujúci
osvietenia alebo Majstra.
nevyzerajú tak,
Hľadala som
ako by ste to očakávali
a skúšala všetky možné veci.
od svätca
Dokonca som jedla
alebo Bodhisatvu
jedno jedlo denne
ale vnútorne sú skutočne
a všetky možné veci,
žiariví.
a sedela mnoho hodín
A budete o tom vedieť,
s otvorenými očami pre
len ak o tom budú hovoriť.
prípad, že by som zaspala.
Ale niekedy to cítite,
Všetky možné pokusy.
ak ste tiež
Vzývala som
praktikujúci.
všetkých Budhov,
Inak
až kým už nezostal žiaden,
to dokonca nikdy nepocítite.
na ktorého by som volala.
Ak meditujete
Opakovala som
a máte osobnosť
všetky mantry,
práve ako teraz,
o ktorých dokážete hovoriť,
ak ale nenadišiel čas
ktoré len vymenujete.
a ľudia s vami nemajú
Klaňala som sa Budhom,
spriaznenie,
až kým sa mi netriasli kolená
aj keď žijú vedľa vás,
ako lístie v jeseni.
nikdy to nevedia.
Rozumiete?
Rozumiete?
A prešla som cez...
Ale ľudia zďaleka
všetky miesta
prídu
ako som putovala
a vypátrajú vás.
a hľadala požehnanie
Preto to nie je
a osvietenie.
osobnosť Majstra,
Urobila som všetko, čo bolo
čo vás priťahuje.
v mojej moci, aby som
Ide o to, že nadišiel váš čas,
spoznala najlepší spôsob
vaša múdrosť povstala
vyslobodenia. A toto je ten,
a hľadá samu seba, hľadá
ktorý som vybrala
spôsob ako sa prebudiť,
a vyhovuje všetkým,
hľadá spôsob, ako ožiť
od detí až po rodičov,
a žiť večný život,
starým i mladým.
namiesto prevteľovania sa
Ale táto cesta
jeden život po druhom
nie je pre každého,
a nepoznať
to je isté.
nasledujúci cieľ.
Pretože to nie je
Je potrebné úprimné srdce,
vonkajšie predstavenie.
aby človek zostal na ceste,
Nie je to len moje učenie,
pretože vonkajšie pokušenia
ktoré priťahuje ľudí,
sú veľmi veľké.
nie je to len môj
Nepoznám žiadnu inú
vzhľad
lepšiu cestu pre vás.
alebo moja osobnosť,
Nakupovala som
všade po svete.
sú to ich túžiace duše,

ktoré sú dôležité.
Inak,
keď bol Ježiš nažive,
mnoho ľudí za Ním chodilo,
no chceli od Neho,
aby im vyliečil choroby
alebo dal požehnanie.
Nie každý bol zasvätený.
A za svoj život,
za tri a pol roka
mal dvanásť žiakov.
A jeden Ho dokonca zaprel,
druhý Ho zapredal
kvôli peniazom. Rozumiete?
Za tri a pol roka
mal len
dvanásť blízkych žiakov.
Samozrejme,
že boli i ďalší, ktorí boli
do určitej miery veriaci.
A následne
títo žiaci išli
a šírili učenie
a mali viac žiakov,
ktorí boli akoby žiaci
žiakov.
Možno ich mal viac,
ale preniesol silu
len na dvanástich.
Ale aj tak
vybral jedného,
ktorý Ho zaprel.
Peter.
Peter Ho zaprel
trikrát.
Je ťažké prejsť
skúškou máje.
Pokúste sa žiť tak čestne
ako je možné. A tak
nebojácne, ako je možné.
Pretože, ak sa
nezbavíte strachu,
musíte prísť znovu
a naučiť sa to.
Dovtedy, kým nemáme
dosť kvality stať sa
svätcom,
musíme byť človekom.
Rozumiete?
Je to ako keď
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neboli veľmi čistí.
sa nekvalifikujeme
Ale potom
na strednú školu,
v prítomnosti Božej sily
stále musíme chodiť
sme očistení
na základnú.
v tom momente.
Bez výnimky.
Takže prejdeme cez,
Nie je to len
prerazíme
zasvätenie,
dvere väzenia
čo som vám dala
a môžeme na chvíľu vidieť
ale je mnoho ďalších
svetlo a počuť zvuk,
morálnych princípov,
pretože to existuje
ktoré som vám pripomenula.
za materiálnou existenciou.
A z dlhodobého hľadiska
Preto tomu hovoríme
musíte byť usilovní,
náhle alebo okamžité
pretože ste len práve
osvietenie.
narodené deti.
To, že počujeme zvuk
Dieťa musí vyrásť,
znamená, že sme sa
osvietenie musí
skontaktovali s vyšším
byť tiež živené, musí mať
svetom. Sme stabilní
každodennú starostlivosť
a nie sme prerušení.
vašou usilovnosťou.
A to, že vidíme svetlo
Je to rovnaké ako so všetkým.
znamená, že sme
Na príklad.
dostatočne čistí, rozumiete?
Aj keď spíte,
Sme dosť čistí,
Majster nespí
aby sme prenikli.
a neopúšťa vás.
Ako keď je slnko vonku
Preto niekedy,
a vy ste
keď vás náhle
vo vnútri.
niekto alebo nejaký
Ak neprejdete
hluk zobudí,
cez dvere,
zrazu vidíte
nemôžete vidieť slnko,
veľké svetlo,
hoci
ktoré rýchlo zmizne.
to slnko existuje.
To je vtedy,
Je to rovnaké.
keď sa zobudíte
Svetlo a zvuk Boha
z hlbokého samádhi
existuje
počas spánku.
ale preto,
Je dôležité vždy
že sme uzavretí
pevne nasmerovať myseľ
v tomto druhu väzenia
na
našich vlastných predsudkov,
osvietenie.
myšlienok
Pretože to je
a skutkov
jediný spôsob,
po mnoho životov,
ako môžete
nedokážeme vidieť.
napredovať veľmi rýchlo.
Takže v čase
Vďaka milosti
zasvätenie nám Majster
Majstra,
dá šancu
vnútornej Božej sile,
preniknúť z toho von.
môžeme dokonca v čase
Rozumiete?
zasvätenia byť očistení
hoci sme v tom momente
Raz a navždy.

Ale my musíme
ďalej kráčať, rozumiete?
Je za tým toho omnoho viac
na objavovanie,
nie len zasvätenie.
Zasvätenie
je len začiatok.
Ale aj tak
tento začiatok
je veľmi vysoký.
Pretože mnoho ľudí
pracuje od jednej čakry
ku druhej smerom hore
mnoho
rokov, kým
dokážu vidieť svetlo.
Ale my začíname odtiaľto,
rozumiete?
Majster vytiahne
celú silu
a dostane vás sem hore
a potom môžete vidieť svetlo
a odtiaľto
pokračovať hore.
Toto je nebeská
brána.
A pôjdete
do mnohých príbytkov,
ale toto je len začiatok.
Musíte ísť znovu, každý deň,
aby ste si na to zvykli.
Pretože vyššie svety
majú vyššie frekvencie
a naše zaťažené duše
to ešte nepoznajú.
Preto musíme praktikovať.
Rozumiete?
Praktikujte, praktikujte.
Je to ako človek,
ktorý bol veľmi chorý
a bol odkázaný na lôžko
na veľmi dlhý čas.
Teraz sa uzdravil zázračnými
schopnosťami lekára.
Ale musí sa zotavovať
pomaly, však?
Musí sa pokúšať chodiť,
nie hneď prvý deň behať.
Spadol by. Nemôže
kráčať veľmi ďaleko
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a musí ďalej
cvičiť a cvičiť,
kým nezačne chodiť
ako predtým.
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